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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan 

rahmatNya, karya tulisilmiah yang berjudul “Pemanfaatan LMS Moodle dan Google 

Meet Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris di Masa Pandemi di SMK Negeri 1 

Tabanan Tahun Ajaran 2021/2022”dapat penulis selesaikan. 

Istilah “dunia dalam genggaman” sangatlah tepat kita gunakan untuk 

menggambarkan perkembangan zaman saat ini.Bagi penulis yang seorang pendidik 

haruslah mampu mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan 

yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau bahkan 

mengubah zaman menjadi lebih baik. Adapun alat pembelajaran yang dimaksud adalah 

pemanfaatan media LMS moodle dan google meet dalam upaya pelaksanaan PJJ yang 

optimal di masa pandemi covid 19. 

Rasa terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.Ucapan terimakasih 

yang sebesar - besarnya penulis sampaikan kepada: 

1. Kepala SMK Negeri 1 Tabanan,Bapak I Wayan Sudarsana,S.Pd,M.Si yang telah 

memberi kesempatan penulis untuk mengembangkan ide karya ini. 

2. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Tabanan yang telah membantu penyelesaikan 

tulisan ini. 

3. Para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tabanan, kususnya pada semua kelas X 

AKL1. 

4. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Namun, penulis 

yakin sekecil apapun bantuan yang telah diberikan turut membantu keberhasilan 

studi penulis. 

“Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, penulis sadari penelitian ini jauh dari 

sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi 

meningkatkan mutu dari penelitian ini. 
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ABSTRAK 

 

Oleh: 

Ni Wayan Deny Jiandari,S.Pd 

 

.   

Pandemi covid -19 ini banyak memberikan pelajaran bagi para guru tentang 

pentingnya penggunaan teknologi komunikasi dalam proses belajar mengajar. Pada 

Pelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat ini, suka tidak suka, guru dan siswa dipaksa untuk melek 

terhadap teknologi dan mampu menggunakannya dalam kegiatan PJJ ini. PJJ telah 

memaksa dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi komunikasi serta platform 

digital.Pembelajaran menggunakan LMS moodle dan google meet sebagai media 

pembelajaran di harapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada.Penulis yakin 

penggunaan media ini menjadi salah satu upaya kreatif dan ideal di terapkan pada masa 

pandemi ini.Dan lebih lanjut pemanfaatan media pembelajaran ini bisa menjadi 

alternatif pembelajaran yang mengikuti jaman dan dapat dilaksanakan dimana saja, 

kapan saja dan dengan siapa saja. 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi LMS Moodle dan Google Meet dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris yang mana kreativitas dan 

keaktifan anak – anak dapat tumbuh dengan baik, 64,1% siswa menyatakan sangat 

senang dengan media pembelajaran LMS Moodle dan Google Meet.Sementara itu, 

sebanyak 53,8% siswa menyatakan sangat terbantu memahami materi dengan media 

pembelajaran ini, dan juga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses 

pembelajaran. Dilihat dari apakah media pembelajaran LMS moodle dan Google Meet 

dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam diskusi dan menjawab pertanyaan, 

didapat bahwa sebagian besar siswa (53,8 %) merasa kepercayaan diri mereka dapat 

meningkat.  

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 



 

 

 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Istilah “dunia dalam genggaman” sangatlah tepat kita gunakan untuk 

menggambarkan perkembangan zaman saat ini. Perkembangan teknologi digital sudah 

semakin menggila, dimana informasi bisa tersebar sekejap mata.Informasi sangatlah 

mudah kita peroleh tanpa mengenal batas ruang dan waktu.Perkembangan teknologi 

berupa penggunaan internet mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, 

dan menjadi barometer dalam mengukur kemajuan serta perkembangan ekonomi sebuah 

negara.Berdasarkan data yang di ambil dari https://kominfo.go.id/ menunjukan bahwa 

tahun 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia  telah mencapai 63 juta 

orang.Bahkan indonesia menjadi negara yang berada di peringkat ke-empat pengguna 

internet di seluruh dunia.Jumlah ini akan terus berkembang, sejalan dengan program 

pemerintah Indonesia untuk menargetkan lebih dari 200 juta penduduk indonesia akan 

menggunakan internet secara berkala dan konsisten.  

Melihat kenyataan diatas sebagai pendidik yang notabennya lahir tidak pada 

zaman teknologi modern seperti sekarang ini, haruslah mampu dan mau memicu diri 

sendiri untuk dapat diterima bahkan terlibat langsung dalam era teknologi ini. Sadarilah 

anak – anak adalah tuan rumah di dunia digital ini, maka dari itu sebagai pendidik harus 

mampu menjadi tamu yang baik, bahkan teman ngobrol yang asik bagi anak – anak agar 

bisa menghantarkan mereka ke gerbang masa depan yang cerah dan beretika. 

Tanpa diduga merebaknya virus Covid 19 selama beberapa tahun ini 

mempercepat pemanfaatan teknologi sebagai platform pembelajaran yang ideal di masa 

pandemi ini.  Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dirancang pemerintah secara virtual 

dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi alternatif pembelajaran dan 

diharapkan dapat membantu kebutuhan siswa belajar di tengah kondisi pandemi ini. 

Pada pembelajaran normal, siswa biasanya bertemu dengan guru pada jam pembelajaran 

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.Selain itu,siswa juga diberikan tugas secara 

mandiri yang harus dikumpulkan kepada guru. Sedangkan pada  Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ) guru bisa menggunakkan aplikasi pertemuan virtual Zoom dan Google Meet 

saat pembelajaran daring dan memanfaatkan media pembelajaran seperti LMS Moodle, 



 

 

 

 

Google Classrom dll. Hal ini diharapkan mampu mengatasi lost generation yang 

dikwatirkan pemerintah terjadi di bidang pendidikan.  

Pandemi covid -19 ini banyak memberikan pelajaran bagi para guru tentang 

pentingnya penggunaan teknologi komunikasi dalam proses belajar mengajar. Pada 

Pelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat ini, suka tidak suka, guru dan siswa dipaksa untuk melek 

terhadap teknologi dan mampu menggunakannya dalam kegiatan PJJ ini. PJJ telah 

memaksa dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi komunikasi serta platform 

digital .  

Berdasarkan fakta diatas, pembelajaran menggunakan LMS moodle dan google 

meet sebagai media pembelajaran di harapkan mampu mengatasi permasalahan yang 

ada.Penulis yakin penggunaan media ini menjadi salah satu upaya kreatif dan ideal di 

terapkan pada masa pandemi ini.Dan lebih lanjut pemanfaatan media pembelajaran ini 

bisa menjadi alternatif pembelajaran yang mengikuti jaman dan dapat dilaksanakan 

dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diupayakan untuk dapat diatasi dari pemanfaatan media 

pembelajaran LMS moodle dan google meet dalam pelajaran bahasa Inggris di SMK 

Negeri 1 Tabanan adalah:  

Bagaimanakah pelaksanaan PJJ mata pelajaran bahasa Inggris di masa pandemi 

menggunakan media pembelajaran LMS moodle dan google meet di  SMK Negeri 1 

Tabanan Tahun ajaran 2021/2022 ? 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan PJJ mata pelajaran bahasa Inggris di masa 

pandemi dengan menggunakan media pembelajaran LMS moodle dan google 

meet di  SMK Negeri 1 Tabanan tahun ajaran 2021/2022 

2. Memanfaatkan teknologi terkini dalam proses pembelajaran sesuai dengan 

tuntutan zaman. 

D. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penggunaan media pembelajaran LMS moodle dan 

google meet  adalah: 

 



 

 

 

 

1. Bagi penulis ; penulisan best practice ini dapat dijadikan solusi untuk 

meningkatkan inovasi  dan kreatifitas penulis 

2. Bagi orang lain; tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam 

penyelesaian masalah terkait peningkatan kualitas pendidikan 

3. Memberikan informasi kepada pihak SMK N 1Tabanan terkait pemanfaatan 

LMS moodle dan google meet  sebagai media pembelajaran 

4. Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19 

Mewabahnya virus corona baru (Covid-19) dari Kota Wuhan, begitu 

mengagetkan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Institusi pendidikan sebagai salah 

satu sektor yang cepat menanggapi gelombang penyebaran virus corana. Institusi 

pendidikan membuat reaksi cepat karena dinilai potensial meningkatkan penyebaran. 

Sekolah – sekolah dengan jumlah siswa yang cukup banyak sangat rentan menjadi 

cluster penularan covid 19. Proses belajar - mengajar akhirnya terggangu sehingga 

dikawatirkan distribusi pengetahun kurang  optimal dan memadai. Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan pun menerapkan sistem belajar dari rumah yang dikenal istilah PJJ ( 

Pembelajaran Jarak Jauh) 

 PJJ yang dirancang pemerintah secara virtual dengan memanfaatkan teknologi 

informasi diharapkan dapat membantu kebutuhan siswa belajar di tengah kondisi 

pandemi ini .Pemanfaatan media pembelajaran seperti Google meet dan LMS Moodle 

diupayakan dapat mengatasi pembelajaran di masa pandemi ini, sehingga kekwatiran 

berbagai pihak tentang lost generation tidak akan terjadi. 

Pembelajaran daring sebenarnya bukanlah sistem baru dalam dunia pendidikan, 

melainkan suatu sistem yang telah ada dengan beriringannya perkembangan dunia 

teknologi. Pembelajaran daring tidak hanya memvirtulakan bahan pengajaran, tetapi 

juga soal fasilitas dan penetrasi jaringan internet. Selain itu, kemampuan para guru 

dalam memberikan materinya dan daya tangkap siswa lewat daring.Pandemi ini 

menuntut para guru, tanpa pengecualian untuk menggunakan sarana media digital dalam 

kegiatan belajarnya semaksimal mungkin.Ketersedian software (piranti 

lunak),website,akses internet,listrik, gadget dan komputer menjadi ciri khas 

implementasi Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ). 

Pandemi covid -19 ini banyak memberikan pelajaran bagi para guru tentang 

pentingnya penggunaan teknologi komunikasi dalam proses belajar mengajar. Pada 

Pelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat ini, suka tidak suka, guru dan siswa dipaksa untuk melek 

terhadap teknologi dan mampu menggunakannya dalam kegiatan PJJ ini. PJJ telah 

memaksa dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi komunikasi serta platform 



 

 

 

 

digital.Kondisi pandemi yang belum bisa diketahui ujungnya pilihan PJJ menjadi solusi 

terbaik untuk keberlangsungan pendidikan di indonesia.  

Kemendikbud telah mengupayakan peningkatan kompetensi guru di bidang IT. 

Kemendikbud juga telah membuat laman daring bagi para guru untuk belajar daring, 

dari data per 3 Juli 2020 dari laman tersebut sudah diakses 5,9 juta kal, ada 950.000 

lebih pengunjung dan 1,2 juta pengguna yang mengunduh RPP ( rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Para guru juga bisa berbagi artikel refleksi di laman tersebut. Selain itu, 

upaya peningkatan kompetensi guru juga dilakukan melalui webiner Guru Belajar. 

Dikutip dari laman (https://puspensos.kemsos.go.id/dinamika-pembelajaran-jarak-jauh-

di-era-pandemi-covid-19)disakses tanggal 14/Nopember 2020) . 

B. LMS Moodle 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment atau singkatan dari 

Moodle adalah sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen 

pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer.Moodle juga 

termasuk ke dalam aplikasi berbasis web (web-based). Yang mana, untuk setiap 

aktivitas pembelajaran terkait akses materi, diskusi, tanya jawab, hingga evaluasi dapat 

dilakukan melalui tampilan website dengan menggunakan bantuan browser.  

Fungsi Moodle 

Selanjutnya, fungsi dan tujuan utama dari pengembangan platform ini adalah 

untuk memudahkan dalam membuat tampilan sistem aplikasi manajemen pembelajaran 

online berbasis web. Selain itu, juga berguna untuk model pembelajaran jarak jauh 

maupun daring yang dapat diakses oleh guru, murid, dan seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) dalam proses pendidikan. Berikut gambar  aplikasi moodle; 

 

Gambar.2.1. Gambar Aplikasi Moodle 

https://puspensos.kemsos.go.id/dinamika-pembelajaran-jarak-jauh-di-era-pandemi-covid-19)disakses
https://puspensos.kemsos.go.id/dinamika-pembelajaran-jarak-jauh-di-era-pandemi-covid-19)disakses


 

 

 

 

Fitur dari eLearning Moodle  

Terdapat setidaknya enam fitur penting yang berada pada sistem e-learning dari 

Moodle. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan dari setiap fitur-

nya. 

1. Personalized Dashboard 

Fitur yang pertama merupakan dashboard dari Moodle yang tampak intuitif dan telah 

terintegrasi dengan baik. Dalam menu beranda (halaman utama) tersebut telah tersedia 

banyak sekali informasi penting yang meliputi daftar khusus, kalender kegiatan, 

pengumuman umum, hingga list pengguna aktif yang sedang online.Selain itu, tampilan 

beranda juga dapat dikustomisasi sendiri oleh pengguna sesuai dengan hak akses yang 

dimiliki.Setidaknya, terdapat tiga macam hak akses yang dapat dikelola oleh Moodle, 

yaitu hak akses sebagai administrator, guru, dan murid. Tentunya setiap user memiliki 

fungsionalitas dan peran yang berbeda – beda.  

2. Progress Tracking 

Fitur yang kedua ini berfungsi untuk mengawasi dan memberikan hasil evaluasi 

terhadap setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan.Sehingga, dapat memberikan 

penilaian atau hasil asesmen yang baik berdasarkan data yang valid dan berkualitas. 

Terkait fitur tracking yang digunakan adalah sebagai berikut: 

• Course Completion 

Untuk fitur ini merupakan hasil materi yang telah ditandai secara manual maupun 

otomatis.Sehingga, apabila anda telah selesai membaca dan mengerjakan kursus yang 

diberikan, maka anda dapat mengakses kelas yang berikutnya. 

• Grades 

Merupakan bentuk penilaian yang diberikan setelah berhasil dalam mengerjakan soal tes 

atau ujian dengan lancar. 

• Badges 

Badges adalah bentuk dari penilaian yang diberikan kepada murid yang berhasil 

menyelesaikan materi dan tugas yang telah diberikan pada kursus tersebut.  

• Activity Completion 

Activity completion merupakan sebuah indikator yang menunjukkan bahwa pengguna 

telah mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Untuk proses pengecekan dapat 

dilakukan secara manual maupun otomatis. 



 

 

 

 

• Competencies 

Dan yang terakhir ini, tergolong dalam pemeringkatan ranking peserta sesuai dengan 

hasil belajar dan proses evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

3. File Management 

Fitur yang ketiga, digunakan untuk menambahkan sebuah file baru yang diberi nama 

sesuai dengan mata pelajaran tiap pengguna. Cukup dengan melakukan drag and 

drop saja, anda dapat menambahkan file secara otomatis. Opsi yang lain dapat 

dilakukan dengan menambahkan hasil resource dari materi pada kursus yang lain, dapat 

berupa file, folder atau alamat URL.  

4. Peer Assessment 

Untuk fitur yang satu ini terbilang unik, dimana pengajar dapat meminta kepada peserta 

untuk memberikan nilai kepada teman atau peserta yang lain. Fitur ini juga dapat diatur 

oleh pengajar dan tentunya melibatkan peserta untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan.  

5. Inline Feedback 

Dengan Moodle, pengajar tidak perlu repot untuk melakukan koreksi dan 

memberikan feedback terhadap hasil belajar peserta didik. Karena, dalam platform 

tersebut seluruh hasil evaluasi dapat langsung ditampilkan dalam browser. Selain itu 

juga file dokumen yang diunggah oleh peserta bisa langsung diberikan catatan 

tambahan (highlight). 

6. Multimedia Integration 

Dan fitur yang terakhir adalah, Moodle juga telah terintegrasi dengan berbagai jenis tipe 

media dengan format yang mendukung. Sehingga, pengalaman dalam mengikuti segala 

kegiatan pembelajaran cenderung nyaman dan tidak membosankan. 

Untuk menambahkan file multimedia seperti audio, video, dan gambar, dapat dilakukan 

secara manual maupun embed. Dimana, anda dapat mengunggah video dari channel 

Youtube atau Vimeo. Untuk mengaktifkan format yang lain, cukup dengan melakukan 

konfigurasi pada menu pengaturan administrator. 

Kelebihan yang dipunyai oleh Moodle adalah sebagai berikut: 

1. Open Source 

Keuntungan yang pertama dari penggunaan Moodle adalah salah satu platform yang 

dapat diunduh dan diakses secara gratis atau bersifat open-source. Cukup dengan 



 

 

 

 

mengunjungi halaman website resmi dari Moodle, anda dapat mengembangkan berbagai 

tampilan media pembelajaran online yang menarik.  

2. Fleksibel dan Mudah Digunakan 

Fleksibel disini berarti, Moodle dapat mendukung berbagai skalabilitas dari media 

pembelajaran yang dibuat. Mulai dari pembuatan kelas berskala kecil yang hanya berisi 

puluhan orang, hingga pengembangan portal pembelajaran yang dapat menampung 

sekitar ribuan user yang telah diterapkan pada perusahaan maupun institusi.Selain itu, 

Moodle juga mudah digunakan karena tidak perlu lagi untuk belajar bahasa 

pemrograman secara mendetail, cukup dengan fitur drag and drop anda sudah dapat 

membuat aplikasi model e-learning. Kemudian, antar muka yang disajikan juga 

terbilang intuitif, serta dokumentasi yang tersedia di dalam Moodle juga lengkap 

disertai dengan tutorial yang telah dibuat oleh kumpulan komunitas dari platform ini. 

3. Aman dan Terintegrasi 

Sistem keamanan yang tersedia dalam Moodle tidak perlu diragukan lagi. Sistem akan 

selalu melakukan update secara rutin untuk menjamin keamanan data pengguna serta, 

menghindari praktik pencurian data pribadi ketika mengakses platform Moodle.Alasan 

utama dari aplikasi ini mempunyai sistem integrasi yang baik karena, memiliki 

fitur external collaborative tools. Dimana, anda dapat melengkapi kursus online supaya  

mengakses halaman wiki, blog, dan forum dengan lebih mudah. 

4. Mendapat Dukungan Plugin dan Mudah Dikustomisasi 

Secara default, tentu platform ini juga menyediakan dukungan terhadap berbagai plugin 

untuk menambahkan fungsi dan fitur khusus. Di dalam direktori dari plugin Moodle 

terdiri dari 1677 plugin untuk membantu kebutuhan komunikasi, administrasi, 

penilaian, dan lain sebagainya.Selanjutnya, platform ini juga mudah untuk 

dikustomisasi karena pada dasarnya diciptakan untuk semua kalangan. Anda dapat 

mengganti tema, logo, dan footer sesuai dengan kebutuhan instansi dan lembaga terkait. 

5. Support Mobile Friendly 

Dan kelebihan yang terakhir,sangat mendukung dengan tampilan pada perangkat 

mobile.Yang mana, penggunaan perangkat mobile lebih banyak digunakan daripada 

perangkat desktop untuk saat ini. Sehingga,kompatibilitas dari Moodle juga telah 

disesuaikan serta mendukung tampilan yang lebih responsif. Aplikasi ini juga dapat 

digunakan dari berbagai perangkat yang ada meskipun diakses dalam browser yang 



 

 

 

 

berbeda juga. Dukungan bahasa yang banyak juga membantu dalam perkembangan dari 

Moodle. Fitur untuk dapat menerjemahkan platform ke dalam berbagai bahasa 

(localization) menjadi faktor penting dari kredibilitas media pembelajaran. 

C. Google Meet 

 

Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video 

yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari 2 aplikasi yang 

merupakan versi baru dari versi terdahulunya yaitu Google Hangouts dan Google Chat. 

Pihak Google sendiri telah menghentikan versi klasik Google Hangouts pada Oktober 

2019 silam.Setelah hanya mengundang dan secara diam- diam tanpa tercium publik, 

Google Meet dirilis untuk pengguna iOS saja namun pada Februari 2017 kemarin 

Google secara resmi meluncurkan Google Meet di bulan berikutnya. Layanan ini 

diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video yang bisa ditonton hingga 49 peserta. 

Meet menjadi versi yang lebih kuat dibanding Hangouts pendahulunya karena Meet 

mampu ditampilkan pada aplikasi web, aplikasi Android dan iOS.Adapun gambar 

aplikasi google meet bisa dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.2 Gambar aplikasi google meet 

 

 



 

 

 

 

 Fitur – fitur Google Meet 

Tentunya Google Meet datang dan menawarkan banyak fitur yang bisa membantu 

penggunaan perorangan dan perusahaan hingga skala besar sekalipun. Berikut ini fitur- 

fitur yang bisa Anda andalkan dari Google Meet : 

1. Dapat mengundang hingga 100 peserta per panggilan untuk pengguna G Basic 

Suite, 150 orang bagi pengguna G Suite Business dan 260 orang per meeting 

untuk pengguna yang membeli paket G Suite Enterprise. 

2. Mempunyai kemampuan untuk bergabung dengan rapat dari web atau melalui 

aplikasi yang di instal oleh pengguna smartphone Android dan iOS. 

3. Kemampuan untuk melakukan rapat online dengan nomor dial-in. 

4. Jika pengguna edisi G Suite Enterprise memakai nomor dial-in, maka kata sandi 

atau password pengguna akan terlindungi. 

5. Integrasi dengan Google Calendar untuk melakukan panggilan rapat sekali klik. 

6. Berbagi layar untuk menyajikan dokumen, spreadsheet atau presentasi. 

7. Panggilan terenkripsi di antara semua penggunanya. 

Paket- paket Google Meet 

Meskipun Google Hangouts Meet dapat digunakan secara gratis untuk skala kecil 

sebanyak 49 orang atau cukup menerima undangan untuk mengikuti telekonferensi 

Google Meet bersama, tapi jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini untuk perusahaan 

Anda atau perkumpulan yang lebih besar, berikut adalah paket- paket Google Meet 

yang bisa Anda manfaatkan. 

• Paket G Suite Basic 

Dengan 6 dollar As atau Rp 93.000 per bulan, Anda dapat melakukan video 

konferensi online dengan mengundang hingga 100 orang peserta per meeting. 

• Paket G Suite 

Dengan 12 dollar AS atau sekitar Rp 186.000 per bulan, Anda dapat 

mengundang dan melakukan rapat online dengan 150 orang peserta. 

• Paket G Suite for Enterprise 

Dengan biaya 25 dollar AS atau Rp 388.000 per bulan, pengguna premium ini 

dapat mengundang 250 orang ke dalam rapat online atau berbagi livestreaming 

kepada 100 ribu penonton dan menyimpan rekaman online meeting tersebut ke 



 

 

 

 

dalam Google Drive secara gratis serta menggunakan fitur penuh Google Meet 

lebih leluasa lagi. 

Keunggulan Google Meet 

Penciptaan dan pembaruan Google Meet yang jauh lebih menarik dan menawarkan 

fitur- fitur terbaik dibandingkan dari pendahulunya Google Hangouts klasik, inilah 

keunggulan yang ditawarkan Google Meet : 

• Membantu para pekerja dan karyawan untuk tetap melakukan rapat dimana saja 

mereka berada dengan menggunakan video call. 

• Interface atau antarmuka yang unik dan fungsional dengan ukuran ringan serta 

cepat, mengedepankan pengelolaan yang efisien, mudah guna (user friendly) 

yang dapat diikuti semua pesertanya. 

• Pengguna dapat mengundang peserta rapat dan berbagi fitur 

Cara menggunakan Google Meet 

Mengingat banyaknya cara pengguna internet untuk tetap terhubung baik itu secara 

mobile atau yang tetap duduk di depan layar komputer, maka Google Meet melakukan 

integrasi terhadap semua perangkat agar memudahkan semua penggunanya. 

• Google Meet untuk pengguna smartphone/HP 

Bagi Anda yang lebih banyak mobile atau lebih memilih menggunakan 

smartphone/HP maka Anda dapat mengunduh aplikasi ini Play Store dan App 

Store. Lakukan pendaftaran atau Sign Up dengan menggunakan Gmail Anda. 

Apabila Anda sudah terdaftar, Anda akan dapat melakukan konferensi online 

dengan menggunakan fitur chat atau video conference. Klik ikon (+) pada pojok 

kanan bawa aplikasi dan pilih New Video Call, kemudian tambahkan partisipan 

dengan memasukkan alamat email atau nomor telepon mereka. 

• Google Meet untuk pengguna komputer/desktop 

Pengguna komputer dapat mengakses Google Meet pada laman resmi mereka, 

kemudian klik Join or Start a Meeting. Disini pengguna harus membuat kode rapat dan 

judul meeting sebelum mengundang partisipan. Website akan meminta izin untuk 

mengakses mikrofon dan kamera. Klik Join Now untuk bergabung dengan ruang rapat 

virtual, presentasi akan dilakukan pada layar komputer. Jika Anda ingin mengundang 

lebih banyak orang, silahkan copy paste video conference atau cukup menambah email 

partisipan baru. 

https://gsuite.google.com/intl/en_id/products/meet/


 

 

 

 

 

BAB III 

HASIL DAN PELAKSANAAN 

 

 

A. Metode dan Pelaksanaan 

 

Metode dan pelaksanaan pembelajaran dengan pemanfaatan media pembelajaran 

LMS Moodle dan Google Meet  pada mata pelajaran bahasa Inggris SMK Negeri 1 

Tabanan terdiri dari beberapa langkah, yaitu:  

1. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru, dalam hal ini 

dipilih kelas X AKL1 (Lampiran 1) 

2. Guru telah menyiapkan kelas (course) di aplikasi Moodle dengan terlebih 

dahulu membuat kelas sesuai dengan kelas yang ada, kemudian membuat 

topik pembelajaran sesuai KD dan menambahkan aktivitas belajar di setiap 

topik yang dibuat.Di setiap topik ditambahkan materi yang akan diajarkan ( 

materi yang di unggah bisa berupa vidio pembelajaran yang kita buat, atau 

mengambil dari chanal youtube sesuai dengan materi yang kita ajarkan). 

Kemudian mengunggah tugas (assigment)dan quizz sebagai bentuk evaluasi 

terhadap materi yang disampaikan 

3. Guru juga membuat forum diskusi untuk memudahkan anak – anak 

berdiskusi antar siswa dan guru sebagai pengajar. 

4. Pada hari penyajian, guru membuat link pertemuan dengan 

mengakses Google Meet pada laman resmi mereka, kemudian klik Join or 

Start a Meeting. Disini pengguna harus membuat kode rapat dan judul 

meeting sebelum mengundang partisipan 

5. Setelah link pertemuan di peroleh guru mengcopy atau menyalin link 

pertemuan yang akan di bagikan ke siswa.  

6. Guru kemudian membagikan link pertemuan melalui group whatshap dan 

menunggu siswa di room meeting dan admit siswa yang meminta join atau 

bergabung. 

https://gsuite.google.com/intl/en_id/products/meet/


 

 

 

 

7. Setelah semua siswa bergabung di room meeting guru kemudian memulai 

pelajaran dengan terlebih dahulu melakukan apersepsi dan melakukan 

absensi. 

8. Guru selanjutnya memberikan arahan kepada siswa untuk mengenai ulasan 

materi sebelumnya dan meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait 

aktivitas yang di laksanakan sebelumnya.  

9. Guru kemudian mengarahkan siswa untuk masuk ke moodle setelah meeting 

dengan terlebih dahulu memberikan ulasan singkat materi yang akan di 

pelajarai.  

10. Guru kemudian menutup pertemuan dengan berdoa bersama dan 

mempersilahkan siswa meninggalkan pertemuan dan selanjutnya 

mengarahkan siswa melakukan aktivitas belajar mandiri di aplikasi Moodle. 

B. Hasil dan pembahasan 

Hasil yang di capai dari kegiatan yang telah dilakukan yaitu penilaian hasil 

belajar, keaktifan, dan pendapat siswa terhadap proses pembelajaran menggunakan 

aplikasi LMS Moodle dan Google Meet.Pada penilaian hasil belajar, guru mengunduh 

nilai dari hasil penugasan dan quizz yang di unggah di Moddle.Untuk mengetahui 

keaktifan dan partisipasi siswa, dapat diperoleh dari hasil forum diskusi yang telah di 

buat oleh guru di aplikasi Moodle.Sedangakan pendapat siswa terhadap penggunaan 

media pembelajaran digunakan digunakan pooling/jajak pendapat dengan menggunakan 

google form 

1. Hasil Belajar 

Siswa diberikan 10 pertanyaan terkait materi yang diajarkan (introducing). 

Pertanyaaan diberikan dalam bentuk quizz. Dari 39 siswa di kelas XAKL1. Secara 

umum diperoleh nilai rata – rata siswa sebesar 95,52, dengan nilai terkecil 40 dan nilai 

tertinggi 100 (lihat gambar 3.1). Hasil belajar siswa secara rata-rata sangat memuaskan 

(jauh diatas KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 71). 

 



 

 

 

 

Gambar 3.1. Hasil Belajar Siswa Kelas XAKL1 

Jika dibandingkan dengan hasil pembelajaran metode konvensial terdapat 

perbedaan nilai yang cukup mencolok. Dengan topik yang sama hasil belajar siswa 

secara rata-rata sebesar 70 dengan nilai tertingi 80 dan terendah 30. Perbandingan hasil 

belajar kedua metode tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 

Gambar 3.2 Perbandingan Hasil Belajar Metode Konvensional dan LMS Moodle dan 

Google Meet 
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2. Pendapat Siswa Terhadap Penggunaan Media Pembelajaran 

Penilaian siswa terhadap metode pembelajaran LMS Moodle dan Google Meet 

didapat dengan melakukan pooling/jajak pendapat menggunakan google form.Penilaian 

tersebut merupakan masukan/feedback yang digunakan untuk melakukan evaluasi 

terhadap metode pembelajaran yang diterapkan.Dari hasil penilaian siswa terhadap 

metode pembelajaran ini didapat hasil bahwa sebagian besar siswa sangat senang 

terhadap metode pembelajaran LMS Moodle dan Google Meet Sebanyak 64,5 persen 

siswa menyatakan sangat senang dan 33,3% menyatakan senang terhadap metode 

pembelajaran ini seperti terlihat pada gambar 3.3. Selanjutnya 64,1 persen siswa 

menyatakan media pembelajaran melalui Moodle dan Google Meet sangat membantu 

siswa memahami materi yang diajarkan, 28,2% membantu dan 7,7% cukup membantu. 

 

 

 
 

Gambar 3.3.Pendapat Siswa Terhadap Penggunaan Media Pembelajaran LMS Moodle 

dan Google Meet 



 

 

 

 

Sementara itu, sebanyak 53,8% siswa menyatakan sangat membantu  dan 38,5% 

menyatakan membantu bahwa media pembelajaran ini dapat meningkatkan partisipasi 

mereka dalam proses pembelajaran. Dilihat dari apakah media pembelajaran LMS 

Moodle dan Google Meet dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam diskusi 

dan menjawab pertanyaan, didapat bahwa sebagian besar siswa 53,8 %) merasa 

kepercayaan diri mereka dapat meningkat. Siswa pun berpendapat LMS Moodle dan 

Google Meet merupakan media yang sangat menyenangkan dan membantu mereka 

dalam proses pembelajaran seperti terlihat dari jawaban siswa atas pertanyaan sebagian 

respon dapat dilihat pada komentar di bawah ini 

Tuliskan pendapat dan saran kalian terkait pembelajaran dengan media LMS Moodle 

dan Google Meet 

39 responses 

Menurut pendapat saya, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan LMS 

Moodle & google meet dapat membantu saya dalam memahami materi. Dengan 

materi yang telah disiapkan oleh masing-masing guru dan adanya pertemuan pada 

google meet untuk memperjelas materi membuat saya semakin mengerti dengan 

materi yang telah diberikan. Dan saran dari saya agar semua guru selalu memberi 

materi di LMS Moodle secara ringkas dan mudah dimengerti.  

pembelajaran terkait dengan media LMS Moodle dan Google Meet sangat membantu 

saya dalam memahami materi dan meningkatkan semangat belajar saya dirumah saat 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilaksanakan dalam kondisi saat ini.  

Pendapat dan saran saya terkait pembelajaran dengan media LMS Moodle dan 

Google Meet adalah, belajar dengan media-media tersebut baik, dan juga membantu 

bahkan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, selain bertemu secara 

virtual melalui Vicon kita juga disediakan materi di LMS Moodle yang bisa dipelajari 

kapan saja, bahkan pengumpulan tugas juga menjadi lebih praktis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan pembahasan sebelumnya dapat 

diperoleh kesimpulan  bahwa LMS Moodle dan Google Meet dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran bahasa inggris yang mana kreativitas dan keaktifan anak – anak 

dapat tumbuh dengan baik. Siswa juga dapat belajar dimana saja kapan saja dan dengan 

siapa saja, karena LMS Moodle dapat diakses dimana saja. 

Lebih lanjut, sebanyak 64,1 persen siswa menyatakan sangat senang dengan media 

pembelajaran LMS Moodle dan Google Meet.Sementara itu, sebanyak 53,8% siswa 

menyatakan sangat membantu mereka memahami materi dengan media pembelajaran 

ini, dan juga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Dilihat 

dari apakah media pembelajaran LMS moodle dan Google Meet dapat meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dalam diskusi dan menjawab pertanyaan, didapat bahwa 

sebagian besar siswa (53,8 %) merasa kepercayaan diri mereka dapat meningkat. Dari 

saran dan pendapat siswa terhadap media pembelajran ini diperoleh hasil, hampir semua 

siswa merasa senang dan dapat membantu mereka dalam proses belajar secara daring. 

Dari hasil diatas dapatlah disimpulkan media pembelajaran dengan media LMS 

Moodle dan Google Meet menjadi alternatif variasi pembelajaran yang terbaik dalam 

mengatasi masalah pembelajaran daring di masa pandemi ini 

B. Saran 

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan:  

1. Bagi guru ; guru dapat lebih inovatif dalam mengkreasikan materi yang di 

unggah di Moodle sehingga siswa merasa senang, misalnya dengan membuat  

vidio – vidio pembelajran yang kreatif dan inovatif.Guru hendaknya 

memberikan reward dan punishment dalam upaya menilai dan mengevaluasi 

hasil belajar siswa agar siswa terpacu untuk menyelesaikan tugas – tugasnya di 

Moodle. 

2. Bagi peneliti lain perlu melatih peserta didik untuk lebih aktif dan serius dalam 

menggunakan LMS Moodle dan Google Meet agar saat proses pembelajaran 

peserta didik tidak kesulitan dalam proses pembelajaran. 



 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, 2007.Meaningful Learning – Re-invensi Kebermaknaan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Aditya Fimanasyah.(2010). Evaluasi Pembelajaran.Yogyakarta Multimedia.. 

Azhar Arsyad.(2010). Media pembelajra. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Tony Hendroyono.( 2004). 

https://kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-

juta-orang/0/berita_satkeraka 

 

  



 

 

 

 

 

Lampiran 3. Hasil pooling / jajak pendapat penggunaan LMS 

Moodle dan Google Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


